
 أنفســهم إال يضــلون ومــا يضــلوك أن مــنهم طآئفــة لهمــت ورحمتــه عليــك اهللا فضــل (( ولــوالتتمــة فوائــد اآليــة: 

 عليـك اهللا فضـل وكـان تعلـم تكـن لـم مـا وعلمـك والحكمـة الكتـاب عليـك اهللا وأنزل شيء من يضرونك وما

فـإن  ألن اهللا أنزلـه مـن عنـده . الكتاب ))(( وأنزل اهللا إليك من فوائدها: أن القرآن كالم اهللا ؛ لقوله:  عظيما ))

(( وأنــزل وقــال:  (( وأنزلنــا الحديــد فيــه بــأس شــديد ))قــال قائــل: يف هــذا االســتدالل نظــر ألن اهللا تعــاىل قــال: 

والشــك أن هــذه األشــياء الثالثــة  (( وأنزلنــا مــن الســماء مــاء طهــورا ))وقــال: لكــم مــن األنعــام ثمانيــة أزواج )) 

ي االســـتدالل نظـــر ؟ فـــاجلواب عـــن ذلـــك أن يقـــال: هـــذه األشـــياء أعيـــان قائمـــة بنفســـها فهـــي ليســـت كـــالم اهللا ففـــ

خملوقــة ؛ وأمــا القــرآن فهــو صــفة ال تقــوم بنفســها ألنــه كــالم ؛ فلــزم مــن ذلــك أن يكــون صــفة هللا ولــيس مبخلــوق ؛ 

دينا خملـوق وكـالم اهللا غـري وهذا هو الذي عليه أهل السـنة واجلماعـة ؛ أمـا األشـاعرة فقـالوا هـذا القـرآن الـذي بـني أيـ

خملوق ؛ ألم يرون أن الكالم هي املعىن القائم بالنفس ؛ وحقيقة قوهلم أم فسـروا الكـالم بـالعلم لـيس بـالكالم ؛ 

ألن املعــىن القــائم بــالنفس لــيس كالمــا ؛ بــل إن اجلهميــة خــري مــنهم يف هــذا البــاب ؛ ألن اجلهميــة يقولــون كــالم اهللا 

بني أيدينا ؛ هم يقولون هذا الذي بني أيدينا خملوق ولـيس كـالم اهللا بـل هـو عبـارة عـن كـالم خملوق وهو هذا الذي 

ومـن فوائـد هـذه اآليـة الكرميـة: فضـيلة الرسـول  اهللا وليس هو الكالم ، فصار اجلهمة من هذا الوجـه أحسـن مـنهم .

(( اهللا أعلـم حيـث يجعـل ك وتعاىل: عليه الصالة والسالم حيث كان حمال إلنزال الكتاب عليه ، وقد قال اهللا تبار 

وهــو مكتــوب يف اللــوح احملفــوظ ، مكتــوب يف  كتــاب ، فعــال مبعــىن مفعــول  ومــن فوائــدها: أن القــرآن . رســالته ))

ومــن فوائــدها: أن النــيب صــلى اهللا  الصــحف الــيت بأيــدي املالئكــة كرامــة الــربرة ، مكتــوب يف الصــحف الــيت بأيــدينا .

ة ؛ فمــا هــي احلكمــة ؟ قيــل: إــا الســنة ؛ ألن الســنة حكمــة ؛ ولكــن هــذا القــول وإن  عليــه وآلــه وســلم أويت احلكمــ

كان ذهب إليه كثري مـن العلمـاء ففـي الـنفس منـه شـيء ؛ ألن احلكمـة الكائنـة يف القـرآن احلكمـة الكائنـة يف السـنة 

ى اهللا عليه وآله وسـلم ومـا أو أعظم ، وحينئذ نقول املراد باحلكمة هي األسرار اليت اشتملت عليها شريعة النيب صل

جــاء بــه هــذا القــرآن ؛ فيكــون اهللا تعــاىل قــد أنــزل علــى رســوله أحكامــا وحكمــا ؛ وهــذا القــول عنــدي هــو األرجــح ، 

هذا القول هو األرج ألن التعبـري عـن السـنة بأـا منزلـة مـن عنـد اهللا فيـه شـيء أيضـا ؛ ألن السـنة ليسـت كلهـا وحيـا 

و إقــرار مــن اهللا للرســول عليــه الصــالة والســالم ومــا أقــر اهللا رســوله عليــه فهــو مــن بــل منهــا مــا هــو وحــي ومنهــا مــا هــ

(( وعلمــك مــا لــم ومــن فوائــدها: فضــيلة العلــم ، فضـيلة العلــم ؛ ألن اهللا امــنت بــه علــى رســوله حيـث قــال:  عنـده .

ن األوالد وخـري والشك أن العلم أشرف ما يضاف اإلنسان بعد اإلسالم فهو خـري مـن املـال وخـري مـ تكن تعلم ))

من األزواج وخري من الدنيا كلها ، انظر إىل العلماء الذين نور علمهم بني أيدينا اليوم وانظـر إىل مـن يف زمـنهم مـن 

امللــوك و ... و الوجهــاء وغــري ذلــك أيــن ذكــرهم ؟ ذهبــوا ، لكــن العلمــاء بقــي ذكــرهم وصــاروا يدرســون النــاس وهــم 



، فمـا أويت اإلنسـان بعـد اإلنسـان خـريا مـن العلـم ؛ والعجـب أن العلـم كمـا يف قبورهم ؛ وهذه فضيلة عظيمة للعلم 

أمسـكت العلـم نقـص علمـك ؛ قال القائل يزيد بكثرة اإلنفاق منه وينقص به ... كلما علمت ازداد علمك وكلما 

ن فوائـدها: ومـ املال بالعكس ، لـوال أن اهللا ينـزل الربكـة مل تصـدق حـىت ال تنقصـه الصـدقة النتهـى املـال عـن قـرب .

(( أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ال يعلــم إال مــن عنــد اهللا ، ال علــم لــه بشــيء إال مــن عنــد اهللا ؛ لقولــه: 

فإن قال قائل: هذا يقتضي أن الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم كـان جـاهال مـن  وعلمك ما لم تكن تعلم )) .

قص بل هو كمال له ؛ ألن إعطاءه كمال بعـد الـنقص يف هـذا البـاب قبل ، وهذا تنقص له ؟ قلنا: كال ، ال ... تن

يعترب كماال ؛ والشك أن الرسول عليه الصـالة والسـالم قبـل أن ينـزل عليـه الكتـاب الشـك أنـه ... لقـول اهللا تبـارك 

 مـا أمرنـا مـن روحـا إليك أوحينا بيمينك )) (( وكذلك تخطه وال كتاب من قبله من تتلو كنت (( وماوتعاىل: 

لوال أن اهللا تعـاىل مـن عليـه بـالعلم ـ نسـأل اهللا تعـاىل أن ميـن علينـا وعلـيكم  اإليمان )) وال الكتاب ما تدري كنت

ليس من كـل شـيء حـىت اآليـة  من أي شيء علمه ما مل كن يعلم ؟ (( وعلمك ما لم تكن تعلم ))بالعلم النافع ـ 

مــن قبــل ، ... ألــف مســألة أو مليــون مســألة أو عشــر  ال تــدل علــى أنــه علمــه كــل شــيء ، علمــه مــا مل يكــن يعلمــه

ومل يقـل: علمـك كـل شـيء ؛ وـذا نـرد علـى أولئـك الكـاذبني  (( علمك مـا لـم تكـن تعلـم ))مسائل ؛ ألنه قال: 

يقولون إن الرسول عليه الصالة و السالم يعلم الغيب ، نقول كذبتم ورب العـرش ، مـا يعلـم الغيـب ، وإذا كـان إذا 

ض أصــحابه ال يــدري أيــن ذهبــوا وهــم يف مكــان واحــد فكيــف تقولــون إنــه يعلــم الغيــب ، وإذا كــان اخنــس عنــه بعــ

يدخل بيته وال يدري ما يف البيـت يقـول هـل عنـدكم شـيء ؟ وإذا قـال لـيس عنـدنا قـال أمل أرى الربمـة علـى النـار ؟ 

د قــال اهللا تعــاىل يف كتابــه العظــيم  وهــو ال يــدري ، فلعلــه ... ؛ فــالنيب عليــه الصــالة الســالم ال يعلــم الغيــب أبــدا وقــ

(( عالم الغيب فال يظهر على غيبه أحدا إال من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بـين يديـه كلمة عامة قال: 

وليس يعطيه اهللا كل شيء حىت الساعة جاء جربيل يقول للرسول: مـىت السـاعة ، مـاذا قـال ؟  ومن خلفه رصدا ))

السائل ، فأشرف الرسل من املالئكة وأشرف الرسـل مـن البشـر كالمهـا ال يعلمـون قال: ما املسئول عنها بأعلم من 

(( وكـان فضـل ومـن فوائـدها: بيـان فضـل اهللا علـى رسـوله وعظمـه ؛ لقولـه:  الغيب ال يعلمون مىت تكون السـاعة .

علـم والشـك يف ورمبا يتفـرع مـن هـذه الفائـدة: أن أعظـم فضـل يتفضـل اهللا علـى العبـد هـو ال . اهللا عليك عظيما ))

هذا ؛ مث هذا البشرى ألهل العلـم إذا علمهـم اهللا تعـاىل ... عبـده مـا علمهـم فـإن مـا هـم ورثـة النـيب صـلى اهللا عليـه 

 إال نجــواهم مـن كثيـر فــي خيـر (( التفسـري اآليـة:  وآلـه وسـلم حيـث علمهـم مــن شـريعته مـا مل يكونـوا يعلمــون .

 أجــرا نؤتيــه فســوف اهللا مرضــات ابتغــاء ذلــك يفعــل ومــن النــاس بــين إصــالح أو معــروف أو بصــدقة أمــر مــن

ــر مــن نجــواهم ))قولــه:  . عظيمــا )) هــذه نافيــة  (( ال خيــر ))كلمــة جنــوة أوال يف اإلعــراب:   (( ال خيــر فــي كثي



(( فـي كثيـر نصـب ؟ يف حمـل نصـب ؛ و واإلعـراب ؟ اسـم ال مبـين علـى الفـتح يف حمـل  (( خيـر ))للجنس وامسها 

(( مـن نجـواهم هـذه بـدل ؛ قولـه:  (( إال مـن ))هو خربها ؟ نعم ، ال خـري يف كثـري مـن كالمهـم ؛ وقولـه: مـن  ))

(( مـا يكـون فنجوى هنـا مبعـىن متنـاجني ،  (( ما يكون من نجوى ثالثة ))حيتمل أن تكون مجعا كقوله تعاىل:  ))

؛ وحيتمـــل أن تكـــون مصـــدرا ؛ وعلـــى هـــذا رابعهـــم  إال هـــوأي مـــا يكـــون مـــن متنـــاجني ثالثـــة  مـــن نجـــوى ثالثـــة ))

فيكون املعىن: ال خري يف كثري من مناجاة من تناجوا ؛ هذا من حيث اإلعـراب أمـا مـن حيـث املعـىن فهـو ظـاهرا إال 

(( إال مـن أمـر حيتاج إىل بيان ، واملعىن أن كثـريا ممـا يتنـاجى يف هـؤالء ال خـري فهـيم ، والقليـل ؟ فيـه اخلـري ؛ وقولـه: 

هل حتتاج إىل تقدير املضاف فنقول التقـدير: إال جنـوى مـن ، أو ال حتتـاج ؟ نقـول هـذا مبـين علـى كلمـة  " من " ))

إن قلنا إا مصدر احتـاج إىل التقـدير يعـين إال جنـوى مـن ؛ وإن قلنـا جنـوى مبعـىن متنـاجني فمـن هنـا  (( نجواهم ))

إال مـــن أمـــر ، إال مـــن أمـــر ففـــيهم اخلـــري ؛ مـــا هـــي ال حتتـــاج إىل تقـــدير ألن املعـــىن: ال خـــري يف كثـــري مـــن املتنـــاجني 

النجــوى ؟ ســواء قلنــا إــا مبعــىن متنــاجني أو إــا مصــدر فــالنجوى فيهــا الكــالم الــذي يســره اإلنســان إىل جليســه ، 

يعــين إال جنــوى مــن أمــر ، هــذا إن  (( إال مــن أمــر بصــدقة )) هــذه النجــوى ؛ وســيأيت إن شــاء اهللا بيــان حكمهــا .

األوىل مصدر ؛ وإن قلنا إا مصدر مبعىن اجلمع فإـا ال حنتـاج إىل تقـدير ، يعـين إال الـذي أمـر  ى ))(( النجو قلنا 

أي قــال لغــريه تصــدق ، وهــذه  (( مــن أمــر بصــدقة ))بصــدقة أو معــروف أو إصــالح بــني النــاس ، ثالثــة أشــياء ، 

، وهـو شـامل هلـذا وهــذا أي  تمــاس ومشـورةلالكلمـة تصـدق إن وقعـت مـن أعلـى فهــي أمـر أو مـن مسـاوي فهـي اال

نصــيحة ســواء كــان اآلمــر لــه إمــرة علــى مــن وجــه إليــه اخلطــاب أو كــان اآلمــر لــيس لــه إمــرة لكنــه قالــه علــى ســبيل ال

 (( أو معـروف ))منكـر ، والتنكـري يـدل علـى اإلطـالق فيشـمل القليـل والكثـري ؛  (( بصـدقة ))واإلرشاد ؛ وقوله: 

لصدقة ؛ ألن الصدقة إحسان واملعروف ما يتعارفه الناس وإن مل يكـن صـدقة املعروف ما ليس مبنكر وهو أهم من ا

، مثـــل األمـــر بـــاملعروف أن يـــأمر بالتســـامح ، يـــأمر بالتواصـــل ، يـــأمر باإلحســـان إذا مل خيصـــص الصـــدقة وخصصـــنا 

كـون بـني اإلصـالح هـو إزالـة الفسـاد بـني النـاس مثـل أن ي (( أو إصالح بين النـاس ))الصدقة بأا صدقة املال ؛ 

(( بـــين اثنـــني عـــداوة فيســـعى شـــخص إىل إزالـــة هـــذه العـــداوة ، وهـــو مـــن أفضـــل األعمـــال املقـــرب إىل اهللا ؛ وقولـــه: 

يشمل املسلمني وغري املسلمني ، فاإلصالح بني الناس خري سواء أصلحت بني املسلمني أو بـني الكفـار  الناس ))

 (( ومــن يفعــل ذلــك ))مث قــال:  . (( النــاس ))قولــه:  أو بــني املســلمني والكفــار ؛ مــن أيــن أخــذنا العمــوم ؟ مــن

مبعـىن طلـب  (( ابتغـاء مرضـات اهللا )) (( ابتغـاء ))املشار إليه ما سبق من األمـر بالصـدقة واملعـروف واإلصـالح ؛ 

الفـــاء هنـــا رابطـــة للجـــواب ،  (( فســـوف نؤتيـــه أجـــرا عظيمـــا ))أي طلـــب أن يرضـــى اهللا عنـــه  (( مرضـــات اهللا ))

ألنـه اقـرتن اجلـواب بسـوف ؛ فلمـاذا اقـرتن اجلـواب بالفـاء ؟  (( ومـن يفعـل ذلـك ))يف قولـه تعـاىل:  جواب " مـن "



هل لك أن تعطينـا بيتـا يتضـمن مـا جيـب ربـط  أقول؟ ربطه بالباء  أي ما جيب هل لك أن تعطينا بيتا يتضمن ذلك

  اجلواب فيه بالفاء ؟ نعم ،

  ؛ وبجامد   وبما وبقد بلن وبالتنفيساسمية طلبية                                

  أحسنت هذه سبعة أشياء ؛ أما ابن مالك فقد جعل هلا ضابط ما هو ؟ 

  شرطا إلن أو غيرها لم ينجعل     واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل                    

لبيــت فهــو تفصــيل ؛ يعــين مــا ال يصــح أن يلــي إن وجــب أن يقــرن بالفــاء ، وهــذا ضــابط ومــا أشــار إليــه أخونــا يف ا

لكن ما ذكره ابن مالك فيه فائدة وهي اإلشارة إىل وجوب اقرتانه بالفاء ، فما هو السـبب ؟ السـبب ألنـه ال يصـح 

أن يكــون فعـــال للشـــرط ؛ فـــإذا مل يصـــح أن يكـــون فعـــال للشــرط مل يصـــح أن يكـــون جوابـــا ؛ ولـــذلك وجـــب اقرتانـــه 

ن بفـاء حتمـا جوابـا لـو جعـل   شـرطا إلن أو غـري مل ينجعـل " مـا بالفاء ؛ واضح يا مجاعة ؟ واضـح ؛ البيـت " واقـر 

معناه إمجاال ؟ معناه أنه إذا مل يصح أن يكون اجلواب فعال للشرط وجب اقرتانه بالفـاء ؛ هـذا احلكـم ، ملـاذا ؟ ألن 

ــه أجــرامــا ال يصــح أن يكــون شــرطا ال يصــح أن يكــون جوابــا ؛ فلهــذا وجــب أن يقــرتن بالفــاء ؛   (( فســوف نؤتي

فهـــي  (( يؤتيـــه ))أمـــا علـــى قـــراءة  (( يؤتيـــه ))و  (( نؤتيـــه ))قراءتـــان ســـبعيتان:  (( نؤتيـــه ))يف قولـــه:  عظيمـــا ))

فهــي علــى (( فيؤتيــه )) إذا كــان  (( ابتغــاء مرضــات اهللا فســوف يؤتيــه ))؛ ألن قولــه: ق الكــالم نســجاريــة علــى 

فقد خرج عن نسق الكـالم ويسـمى هـذا  نؤتيه )) (( فسوفنسق الكالم ؛ ألن الكالم كله يف الغيب ؛ وإذا كان 

 نجـواهم مـن كثيـر فـي خيـر (( الفوائـد اآليـة:  التفاتا ، وكل التفات فالبد له من بالفائدة علـى حسـب السـياق .

 أجـرا نؤتيـه فسـوف اهللا مرضـات ابتغـاء ذلـك يفعـل ومـن النـاس بـين إصالح أو معروف أو بصدقة أمر من إال

ة الكرمية فوائد كثرية ؛ أوال: أن كثريا من كالم الناس ليس فيه خري ؛ فما هـو امليـزان ملـا فيـه يف هذه اآلي . عظيما ))

( مــن كــان يــؤمن بــاهللا واليــوم اآلخــر فليقــل اخلــري ومــا ال ؟ امليــزان ذكــره النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم يف قولــه: 

( مـن حسـن إسـالم المـرء تركـه مـا ال يعنيـه  هذا واحد ، ويف قوله صلى اهللا عليه وآله وسـلم: خيرا أو ليصمت )

ويف يه صلى اهللا عليه وآله وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال ؛ فهـذه ثالثـة أحاديـث كلهـا تبـني مـا هـو اخلـري يف  )

ومـن فوائــدها:  . ( نهـى عـن قيـل وقـال وكثـرة السـؤال )... ؛ والثـاين ؟ ... ؛ الثالـث ؟ الكـالم ؛ األول يـا أخ ؟ 

ومـن  الصدقة ؛ وجه ذلك ؟ أنه إذا كان اآلمر بالصدقة يف أمره خري ففاعل الصـدقة مـن بـاب أوىل الشـك .فضيلة 

(( إال مـن أمـر بصـدقة أو معـروف أو إصـالح بـين فوائدها: حث اإلنسان على األمر باخلري واإلحسـان ؛ لقولـه: 

  .ومن فوائدها: فضيلة األمر باإلصالح بني الناس  . الناس ))

  



 إصـالح أو معـروف أو بصـدقة أمـر مـن إال نجـواهم مـن كثيـر فـي خيـر ال ((هللا من الشيطان الـرجيم ؛ أعوذ با 

 تبـين مـا بعد من الرسول يشاقق عظيما ومن أجرا نؤتيه فسوف اهللا مرضات ابتغاء ذلك يفعل ومن الناس بين

  . )) مصيرا وساءت جهنم ونصله تولى ما نوله المؤمنين سبيل غير ويتبع الهدى له

هـذه   (( ال خير في كثير مـن نجـواهم إال مـن أمـر ... ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

 (( المناقشــة عــن معــاين اآليــة:  كمــا نعلــم مجيعــا ال نافيــة للجــنس ؛ شــرحنا كلهــا ؟ وأخــذنا الفوائــد ؛ إذا ننــاقش .

 ابتغــاء ذلــك يفعــل ومــن النــاس بــين إصــالح أو معــروف أو بصــدقة أمــر مــن إال نجــواهم مــن كثيــر فــي خيــر

(( ال خيـر فـي كثيـر مـن نجـواهم إال مـن إذا ننـاقش ، قولـه تعـاىل:  . عظيمـا )) أجـرا نؤتيـه فسوف اهللا مرضات

اسـتثناء  (( إال من أمـر ))وبناء على تكـون  (( من نجواهم )) ؟اد بالنجوى يف قوله: ما املر  . أمر بصدقة ... ))

  هـــذه األشـــياء الثالثـــة مـــا الفـــرق بينهـــا ؟ مـــن أمـــر بصـــدقة أو معـــروف أو إصـــالح بـــين النـــاس ))(( إال قولـــه: ؟ 

؟ اإلصـالح بــني مسـلم أو كــافر ؛ إذا أو  (( أو إصــالح بـين النــاس ))معـروف عـام مــن كونـه يف املــال أو العمـل ؛ 

روف األمــر بــاملعروف ، إصــالح بــني النــاس هــذه لشــيء متعــدي لــه ، فكــل هــذه الثالثــة متعــدي لــه ، الصــدقة واملعــ

؟ وجــوب العنايــة بــاإلخالص  (( ابتغــاء مرضــات اهللا ))مــا الــذي يؤخــذ مــن قولــه:  والثالــث اإلصــالح بــني النــاس .

وأــا بغــري إخــالص ال يرتتــب عليهــا أجــر كثــري وإن كــان فيهــا خــري ألــا  ن إخــالص ال خــري فيــه حــىت وإن وأــا بــدو 

 مـن كثيـر فـي خيـر (( التتمة فوائـد اآليـة:   م . أخذنا الفوائد ؟ ما هي ؟متعدية لكنه ال حيصل فيها األجر العظي

 فســوف اهللا مرضــات ابتغــاء ذلــك يفعــل ومــن النــاس بــين إصــالح أو معــروف أو بصــدقة أمــر مــن إال نجــواهم

مــن فوائــد هــذه اآليــة الكرميــة أيضــا: فضــيلة األمــر بــاملعروف حيــث قرنــه اهللا تعــاىل بــاألمر  . عظيمــا )) أجــرا نؤتيــه

فمـا هـو املعـروف ؟ املعـروف كـل مـا عرفـه الشـرع وأقـره ، كـل مـا عرفـه (( إال مـن أمـر بصـدقة )) بالصدقة ؛ لقوله: 

هـذه األمـور الثالثـة فيهـا خـري  ومـن فوائـدها: بيـان أن الشرع وأقره فهو معروف ، وكل مـا أنكـره و ... فهـو منكـر .

 (( ال خيـر فـي كثيـر مـن نجـواهم ))ملا ذكـر وإن فعلها اإلنسان بغري قصد ابتغاء وجه اهللا ؛ وجهه ؟ أن اهللا تعاىل 

ومـــن  . (( ومـــن يفعـــل ذلـــك ابتغـــاء مرضـــات اهللا فســـوف نؤتيـــه أجـــرا عظيمـــا ))اســـتثىن هـــذه الثالثـــة مث قـــال: 

مــع أن الــذي  (( ومــن يفعــل ذلــك ))لــى القــول ؛ مــن أيــن يؤخــذ ؟ مــن قولــه: فوائــدها: أنــه يصــح إطــالق الفعــل ع

حصــل أمــر بصــدقة أو معــروف أو إصــالح ؛ وهــذه إذا قلنــا إــا عائــد علــى أمــر ، املفهــوم بــاألمر ؛ أمــا إذا قلنــا إــا 

فيــه كمــا  عائــدة علــى الصــدقة واملعــروف واإلصــالح فــإن هــذا فعــل وال إشــكال فيــه ؛ ألن املشــار إليــه بــذلك خمتلــف

وهـــل الرضـــى صـــفة  (( ابتغـــاء مرضـــات اهللا ))ومـــن فوائـــدها: إثبـــات الرضـــى هللا عزوجـــل ؛ لقولـــه:  ذكرنــاه ســـابقا .

فعليــة أو صــفة ذاتيــة ؟ يقــال: إــا فعليــة ؛ ألن كــل صــفة تتعلــق مبشــيئة اهللا إن شــاء فعلهــا وإن شــاء مل يفعلهــا فهــي 



لفعــل الــذي يرضــى بــه اهللا ، والفعــل الــذي يرضــى بــه اهللا تــابع ؛ ألن ســببه اصــفة فعليــة ، والرضــى متعلــق باملشــيئة 

ملشيئة اهللا ألنه من فعل البعد وفعل العبد كـائن مبشـيئة اهللا ؛ إذا الرضـى مـن الصـفات الفعليـة ؛ ولـيعلم أن الصـفات 

ل فهــو الفعليــة كلهــا باعتبــار اجلــنس صــفات ذاتيــة ؛ لكــن أنواعهــا وأفرادهــا هــي الــيت حتــدث ؛ أمــا أصــلها وهــو الفعــ

صفة ذاتية ؛ الدليل ؟ أن اهللا تعـاىل مل يـزل وال يـزال فعـاال ؛ لكنـه املتجـدد هـو أنـواع الفعـل أو آحـاد الفعـل ، فمـثال 

االستواء على العرش مما حدث نوعه أو ال ؟ مما حـدث نوعـه ؛ ألننـا ال نعلـم فعـال هـو االسـتواء إال مـا كـان خاصـا 

ل بعــد خلــق العــرش ؛ النــزول إىل الســماء الــدنيا هــو أيضــا حــادث بــالعرش ومــا كــان خاصــا بــالعرش فإنــه قطعــا حصــ

النوع وحادث آحاد أيضا ؛ ألن اهللا ينزل كل ليلة ؛ االستواء على العرش مطلق عام ألنـه مـا حيـد بليلـة وال بيـوم وال 

ألن اهللا لــن بأسـبوع وال بشـهر ؛ لكـن النـزول ينـزل كـل ليلــة ؛ فيتبـني اآلن أن صـفات األفعـال أصـلها ذايت ؛ ملـاذا ؟ 

يزل وال يزال فعال ؛ وإذا قلت ما الدليل على هذا ؟ نقول ألن الفعل كمال ، ولو قلنا إنه يـأيت أو ميـر عليـه زمنـا مل 

يكن فاعال لكان هذا نقصا يف اهللا عزوجل ؛ ألننا إذا قلنـا أتـى عليـه زمنـا مل يكـن فـاعال فلمـاذا ؟ ألنـه غـري قـادر ؟ 

ديــد ؛ ألن حتديــد مــا مل يقــم عليــه وإن قلــت قــادر قلنــا هــات الــدليل علــى التحفــإن قلــت غــري قــادر هــذا مشــكل ، 

دليل يعترب حتكما ؛ فمن أي وقت صار الفعـل ممكنـا حبـق ؟ فلـذلك نقـول إن صـفات األفعـال أصـلها ذايت ألن اهللا 

عنــد أهــل التعطيــل   مل يــزل وال يــزال فعــال ؛ وأمــا أنواعهــا وآحادهــا فهــي فعليــة ألــا تتعلــق مبشــيئته تبــارك وتعــاىل .

كاألشــاعرة واملعتزلــة واجلهميــة ومــن ... يقولــون إن اهللا لــيس لــه رضــا ؛ لكــنهم ال ينكرونــه إنكــار جحــود بــل إنكــار 

، فمــثال إذا قــالوا لــيس لــه رضــى ، نقــول إن نفيــتم الرضــى نفــي إنكــار فهــذا تكــذيب للقــرآن ومكــذب القــرآن   تأويــل

راد بالرضـى كـذا ، فهـذا يسـمى إنكـار تأويـل وال يكفـر بـذلك إال إذا كـان كافر ؛ أما إذا قالوا نعم هللا رضى لكن امل

قـالوا إن اإلثابـة ليسـت هـي ... ببدع كبرية تكفر فشيء آخر ؛ مباذا يفسرون الرضى ؟ يقولون الرضى هـو اإلثابـة ، 

يء منفصـل الرضى ألن اإلثابة فعل منفصل ثابـت عـن اهللا عزوجـل فيثـب هـؤالء الـذين رضـي اهللا عـنهم يثيـبهم ، شـ

بــائن عــن اهللا يف اجلنــة ونعيمهــا باحليــاة الطيبــة يف الــدنيا ومــا أشــبهها ؛ إذا تفســريه باإلثابــة غلــط ، ونقــول إذا فســرمت 

باإلثابــة لــزم مــن ذلــك ثبــوت الرضــى إذ ال ميكــن أن يثيــب إال مــن رضــي عنــه ، ال يثيــب مــن غضــب عليــه أبــدا بــل 

فإنــه سـوف يكــون الزمــا لــه ، مـع املعانــاة والتحريــف ال ميكــن أن يثيـب مــن رضــي عنـه ، مهــا فــروا مــن إنكـار الرضــى 

... منه إطالقا ؛ وهلذا الوجه أن أريح املـذاهب وأسـهل املـذاهب هـو مـذهب أهـل السـنة واجلماعـة مـذهب السـلف 

ل كمـا الذين يقولون ما أثبت اهللا لنفسه أثبتناه وما نفى اهللا عن نفسه نفيناه ، فيقولون مثال نثبـت الرضـى هللا عزوجـ

وننفـي التكييـف أيضـا ألنـه ال  (( لـيس كمثلـه شـيء ))، فقـال:  أثبته لنفسه ، وننفي عنه املثل كما نفاه عن نفسه

فتجـد مـذهب السـلف سـهال لـيس فيـه قلـق  (( وال تقف ما ليس لك بـه علـم ))علم لنا به ، وقد قال اهللا تعاىل: 



ومـن فوائـدها أيضـا: إثبـات صـفات الفعـل  املعتزلة وغـريهم .وليس فيه تناقض وإمنا التناقض عند أهل التحريف من 

ومن فوائدها: أنه ال ينبغي لإلنسان أن يسـتعجل الثـواب إذ قـد يـؤخره  . (( فسوف نؤتيه أجرا عظيما ))؛ لقوله: 

اهللا الثواب حلكمة ؛ من أين تؤخذ ؟ من " سوف " الدال على التسـويف هـي تـدل علـى التحقيـق لكـن تـدل علـى 

يء لــيس علــى ... قريــب بــل علــى مــدى بعيــد ؛ وهلــذا ال تســتعجل ثــواب اهللا بــل وال تســتعجل إجابــة اهللا ... الشــ

( يســـتجاب ألحـــدكم مـــا لـــم يعجـــل فيقـــول دعوتـــه ثـــم دعوتـــه ثـــم دعوتـــه ولـــم للـــدعاء كمـــا جـــاء يف احلـــديث: 

احل أن ال يسـتعجل كذلك ... الثواب ال تستعجله ؛ مث إنه ينبغي لإلنسان أيضا إذا عمـل عمـال صـ  يستجب لي )

لـو  (( فلنحيينـه حيـاة طيبـة ))ثواب الدنيا فيكون مريدا للدنيا يعين مثال من آمن وعمل صاحلا قد قال اهللا تعـاىل: 

عملت ألن حيييك اهللا حيـاة طيبـة ، فهـذا الشـك إنـه خـري لكـن خـري مـن ذلـك أن ... الثـواب اآلخـرة و ... ثـواب 

اهلمـم و... النفـوس وإال ولكـن  عبثـابأس ؛ ألن اهللا لن يـذكر لنـا ثـواب الـدنيا  الدنيا ؛ ... ثواب الدنيا واآلخرة فال

لكان كل ثواب ذكر اهللا يف الدنيا يعترب عبثا ولغـوا ؛ فـال حـرج علـى اإلنسـان أن ينـوي ثـواب الـدنيا واآلخـرة ؛ لكـن 

؛ لقولـه:  ذلك ابتغاءومن فوائدها: عظم ثواب من فعل  . أن ينوي ثواب الدنيا فقط فالشك أنه ناقص اإلخالص

ومـن فوائـدها: بيـان فضـل اهللا  ألن تعظيم الشيء من العظيم يـدل علـى عظمتـه . (( فسوف نؤتيه أجرا عظيما ))

عزوجل على عباده حيث مسى ثوام على العمـل أجـرا مبنزلـة أجـرة األجـري الـذي البـد أن يعطاهـا وهـو مسـتحق هلـا 

جعلـه علــى العمــل يسـمي أجــرا مبنزلـة أجــرة األجـري الــالزم مــع أن اهللا ، وهـذه مــن نعمـة اهللا أن يســمي الثـواب الــذي 

(( مـن ذا الـذي يقـرض اهللا هو الذي من بالعمل وهو من بالثواب ؛ وذا يزول اإلشكال يف مثل قول اهللا تعـاىل: 

ود وقـالوا إن هذه اآلية مـن املتشـاة ، هـذه اآليـة مـن املتشـاة تعبهـا مـن ؟ تبعهـا اليهـ قرضا حسنا فيضاعفه له ))

؛ فيقـال: تبـا  (( من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا ))اهللا فقري ، والدليل على أنه فقري أنه طلب القرض فقـال: 

لكم إن اهللا غين عنا عن العباد قبل أن يرزقهم وبعد أن يرزقهم لكنه شـبه العمـل بـالقرض مـن بـاب اإلحسـان وبنـاء 

قــال قائــل: تقريــرك هــذا يقتضــي أن يكــون اهللا قــد وجــب عليــه فــإن  . علــى أنــه عزوجــل ملتــزم علــى أن يثيــب املطيــع

شيء واهللا تعاىل ال جيب عليه شيء ؟ فـاجلواب: نعـم ال جيـب عليـه شـيء مـن قبـل النـاس ، النـاس ال يوجبـون علـى 

(( كتــب ربكــم علــى اهللا شـيء لكــن هــو أوجــب علــى نفســه وإذا أوجــب علــى نفســه فهــو مــن كمالــه ، قــال تعــاىل: 

فهـو الـذي كتـب علـى  حمة أنه من عمل سوءا بجهالة ثـم تـاب مـن بعـده وأصـلح فأنـه غفـور رحـيم ))نفسه الر 

  نفسه أن يثيب املتيب وأنه من عمل سوءا جبهالة مث تاب تاب اهللا عليه ؛ وهلذا ملا قال القائل:

  كال وال عمل لديه غائب    ما للعباد عليه حق واجب   

  ؛ فبفضله وهو الكريم الواسع  دله أو نعموا   ـإن عذبوا فبع



  ملا قال هذا القائل قال ابن القيم مثل هذا القول إال أنه قيده ووضحه ، فقال: 

  هو أوجب األجر العظيم الشان  ما للعباد عليه حق واجب  

  ؛ إن عذبوا فبعدله أو نعموا    فبفضله والفضل للمنان

مــن أوجبــه علــى نفســه ، وإذا أوجــب اهللا علــى نفســه شــيئا فهــو  فبــني رمحــه اهللا أنــه ال واجــب علــى اهللا للعبــاد إال مــا

  وجل . فضله عز

(( ومــن يشــاقق الرســول مــن بعــد مــا تبــين لــه الهــدى ويتبــع غيــر ســبيل المــؤمنين نولــه مــا تــولى تفســري اآليــة: 

" من " هذه شرطية وليست موصولة ؛ ألن الفعل بعـدها جمـزوم فهـي شـرطية ؛  . ونصله جهنم وساءت مصيرا ))

أل هنـا للعهـد ، أي  (( ومـن يشـاقق الرسـول ))وفك اإلدغام هنـا جـائز ولـو أدغـم فيـه " ومـن يشـاق الرسـول " ؛ 

 (( مـن بعـده ))العهود ؟ الذهين ؛ فاملراد به الرسول الـذي أرسـل هلـذه األمـة وهـو حممـد صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم 

أي تبني له احلق وظهر ، واهلـدى العلـم الـذي  ى ))(( من بعد ما تبين له الهدمتعلق مبشاقة يعين وجدت مشاقته 

جاء به النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، ومن املعلـوم أن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم بعـث باهلـدى وديـن احلـق 

(( يشـاقق معطوفـة علـى  (( ويتبـع غيـر سـبيل المـؤمنين ))، فاهلدى هو العلم النافع ودين احلق والعمل الصاحل ؛ 

عين جيمع بني أمرين: مشاقة الرسول ، واتباع غري سبيل املؤمنني ؛ وما معىن املشـاقة ؟ املشـاقة معناهـا أن يكـون ي ))

(( غيـر سـبيل يف شق غـري شـق الرسـول عليـه الصـالة والسـالم ، فهـي مـأخوذة مـن شـق ولـيس مـن مشـقة ؛ وقولـه: 

بـــع ســـبيال غـــري ســـبيل املـــؤمنني ؛ وميكـــن صـــفة ملوصـــوف حمـــذوف أي ويت(( غيـــر )) وميكـــن أن جنعـــل المـــؤمنين )) 

 اهللا إال جنعلها مفعوال به ... نقدر موصوف ؛ وسـبيل املـؤمنني هـي الطريـق  ومعلـوم أن املـؤمنني لـيس هلـم طريـق إىل

يعــين نتخلــى عنــه وجنعــل أمــره إىل مــا تــواله ؛ لقولــه  (( نولــه مــا تــولى ))هــذا جــواب الشــرط  (( نولــه ))بشــرعه ؛ 

 ( ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلـى مـا هـاجر إليـه )صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

(( ونصــله  ( ومــن تعلــق شــيئا وكــل إليــه )أي نرتكــه فــال نتــواله ونقــول لــك مــا توليــت  (( نولــه مــا تــولى ))ومعــىن 

اجلملـة مجلـة إنشـائية للـذم  (( وساءت مصـيرا ))أي ندخله جهنم حىت أصاله وصليها إي احرتاقه ا ،  جهنم ))

أي مــا أســوأها مصــريا واملصــري مبعــىن املرجــع ؛ هــذا معــىن اآليــة ؛ فهــذه اآليــة فيهــا التهديــد والوعيــد علــى مــن شــاق 

ىل يعاقبه علـى ذلـك بعقـوبتني ؛ العقوبـة األوىل أن الرسول عليه الصالة والسالم واتبع غري سبيل املؤمنني بأن اهللا تعا

فوائــد  اهللا يوليــه مــا تــوىل ويتخلــى عنــه ؛ والعقوبــة الثانيــة أن اهللا يصــليه جهــنم ؛ وجهــنم هــي اســم مــن أمســاء النــار .

 ونصــله تــولى مــا نولــه المــؤمنين ســبيل غيــر ويتبــع الهــدى لــه تبــين مــا بعــد مــن الرســول يشــاقق (( ومــناآليــة: 

نستفيد من هذه اآلية: حترمي شاقة الرسول وأا من كبائر الـذنوب ؛ وجهـه ؟ أنـه رتـب  . مصيرا )) توساء جهنم



فإن قال قائل: هل هذا عام لكل مشاقة أو هـو مقيـد حبسـب مـا تقتضـيه  جهنم .ليها العقوبة ، التخلي عنه و . ع

تـــب عليـــه هـــذا املقـــال ؛ نعـــم لـــو أن النصـــوص ؟ اجلـــواب: الثـــاين ؛ ألنـــه بعـــض املعاصـــي مـــا ختـــرج مـــن الـــدين وال يرت 

اإلنســان أراد مبعصــيته خمالفــة الرســول صــراحة وعــدم رضــاه ــذا احلكــم ال مــن أجــل املعصــية الــيت فعلهــا ولكــن مــن 

(( مــن بعــد مــا ومــن فوائــدها: العــذر باجلهــل ؛ لقولــه:  أجــل املشــاقة واملخالفــة وعــدم االلتــزام مبــا جــاء بــه الرســول .

عليـه لكنـه جاهـل  اجأنكر اإلنسان شيئا مبا جاء به الرسول عليـه الصـالة والسـالم وصـار حيـفلو  تبين له الهدى ))

ومــن فوائــدها: أن مــا جــاء بــه النــيب صــلى اهللا  .(( مــن بعــد مــا تبــين لــه الهــدى )) فإنــه معــذور ؛ ألن اآليــة صــرحية 

عليه وآله وسلم فهو هدى ونـور ؛ ولكـن كيـف يتبـني ؟ يتبـني بـأن يتأمـل اإلنسـان مـا جـاء بـه الرسـول عليـه الصـالة 

    واملعامالت وغري هذا خالقاألعبادات و الوالسالم من 


